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Excursie naar DAF Trucks 
Op 26 oktober organiseerden we ons eerste bedrijfsbezoek. We werden in de 
gelegenheid gesteld de productie te bekijken waarna we nog het DAF Museum 
bezochten. Zie voor een verslag onze site. 

Volante Rally 2011 
Op zaterdag 9 april organiseren we de tweede editie van de Volante Rally. De start 
is vanaf de HAN. Gezien het succes van de Volante Rally 2010 rekenen we op een 
groot aantal deelnemers. Je kunt je nu al inschrijven. De inschrijving sluit op 28 
maart. Nadere informatie volgt binnenkort. 

Actie leden voor leden 
Eind 2010 hebben we de leden geïnformeerd over de actie “Leden voor Leden” We 
hebben al weer nieuwe leden mogen verwelkomen maar een reminder lijkt op zijn 
plaats. Graag vragen we je ons te helpen en afgestudeerden te attenderen op 
Volante en hen te informeren over onze activiteiten en ze te overtuigen van het nut 
van zo’n netwerkorganisatie. Het kan je ook nog iets opleveren: Als een 
afgestudeerde zich aanmeldt voor Volante en hij geeft jouw naam op als 
aanbrenger dan ding je mee naar de deelname aan de Go-4 Dakar Experience. We 
maken het nu nog aantrekkelijker omdat we onder de nieuwe leden ook een Go-4 
Dakar Experience verloten. Zie onze site voor de complete info. 

Volante Daily 
Volante is weer actiever op het gebied van de Social Media. Gebaseerd op berichten 
van Twitter verschijnt er dagelijks, onder de naam Volante Daily, een nieuwsbrief. 
De Volante Daily bevat Automotive info van fabrikanten, auto- en motorsport en 
nog veel meer. Je kunt de Volante Daily vinden op deze internetpagina. Vergeet 
niet om op de tabs naast [Headlines] te klikken. Je ziet anders alleen de 
voorpagina. Ken je interessante Twitteraccounts meldt ze dan even. 

Lean Event en QRM Masterclasses 
Het HAN-lectoraat Lean organiseert op 27 januari het Lean Event. Heb je interesse 
kijk dan op de site. Deelname aan dit event is gratis. 
 
Dr. Rajan Siru die tijdens het Lean Event een presentatie geeft verzorgt op 7 en 9 
februari ook nog twee Masterclasses over QRM. 

• 7 februari van 14.00 tot 18.00 uur is het onderwerp Introduction to Quick 
Response Manufacturing 

• 9 februari van 9.00 tot 17.30 uur gaat de masterclass over Quick Response 
in Office Operations 

Meer informatie kun je vinden op de site van het lectoraat. 
 

  
 

  
Wil je de Volante nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen stuur dan een mail naar 

volante.autotechniek@han.nl om je af te melden. 
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